
 

 

Aan: Minister-president M. Rutte 
Ministerie van Algemene Zaken 
Postbus 20001 
2500 EA Den Haag 

 
Betreft: Handelsmissie naar Colombia 
 
Utrecht, 14 november 2018 
 
 

Geachte heer Rutte,  

Naar aanleiding van de handelsmissie naar Colombia van 25 tot 29 november onder leiding van Hans 
de Boer willen we u vanuit het maatschappelijk middenveld graag een verzoek doen. De missie lijkt 
zakelijk nu al een groot succes te zijn met veel deelnemende bedrijven. Wij zien graag dat de missie 
ook een succes wordt op het gebied van mensenrechten en positieve effecten sorteert voor Neder-
land én Colombia. Vooralsnog zijn wij, directeuren van 10 maatschappelijke organisaties actief in 
Colombia, daar (nog) niet gerust op. Om de Nederlandse ambities tijdens en ná de missie waar te 
kunnen maken, willen wij u vragen een actieve rol te spelen door voldoende aandacht te besteden 
aan het vredesproces en mensenrechten tijdens deze missie.  

Slimme investering: geef mensenrechten een plek 

In mei dit jaar is Colombia lid geworden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO). Dat betekent dat Colombia een grote verantwoordelijkheid heeft op het gebied 
van het verbeteren van mensenrechten, het uitvoeren van due diligence bij bedrijven en te zorgen 
voor duurzame economische vooruitgang. Maar de situatie in Colombia is nog zeer precair en fragiel. 
Hoewel het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC een historische stap was om 
aan het jarenlange bloedvergieten een einde te maken, blijft de uitvoering van het akkoord ver ach-
ter bij de verwachtingen. De huidige mensenrechtensituatie is zeer zorgelijk: vanaf begin dit jaar tot 
31 augustus zijn 110 activisten vermoord, omdat ze actief waren voor hun vakbond, mensenrechten- 
of milieuorganisatie, buurtraad of comité van slachtoffers. Dat betekent dat respect voor mensen-
rechten in Colombia niet vanzelfsprekend is en dat maakt dat handel in Colombia geen business as 
usual is. Nederland kan met deze missie naar Colombia – juist gezien het fragiele vredesakkoord, de 
grote sociale ongelijkheid en positie van mensenrechtenverdedigers - de meerwaarde van inclusieve 
handelsakkoorden laten zien en bijdragen aan een stabielere toekomst van het land.  

 

Internationaal leiderschap, Colombia als “best practice” missie 
Onlangs heeft uw kabinet een nieuwe vorm van internationale investeringsakkoorden1 voorgesteld, 
waarmee Nederland de ambitie en internationaal leiderschap toont op het gebied van het bevorde-
ren van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en het actief bijdragen 
vanuit het bedrijfsleven aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Bovendien 
betekenen de nieuwe investeringsakkoorden een verdere versterking van het internationale kader 
op het terrein van bedrijven en mensenrechten. We verzoeken u deze uitgangspunten toe te passen 
tijdens de handelsmissie naar Colombia. Nederland toont zich daarmee vooruitstrevend en bewust 
dat naast economische belangen ook andere omstandigheden van belang zijn voor een goede een 
handelsrelatie en investeringsklimaat; het verbeteren van democratie en mensenrechten, het tegen-
gaan van landonteigening en negatieve milieu impact, het verstevigen van de positie van werkne-
mers en vakbonden, het tegengaan van sociale ongelijkheid en jeugdwerkloosheid. Het komt er nu 
op aan om als Nederland onze rol als gidsland op het gebied van IMVO en mensenrechten te vervul-
len. Het is van essentieel belang dat u benadrukt dat Nederland de OESO-richtlijnen voor Bedrijven 

                                                           
1
 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z19233&did=2018D51014  
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en Mensenrechten als voorwaarde voor handel met Colombia hanteert en van bedrijven strikte due 
diligence verwacht. Bovendien kunt u als premier van Nederland deze rol nog een extra zet geven 
door het belang van mensenrechten te benadrukken tijdens de missie in uw gesprekken met de Co-
lombiaanse regering. 

 
Verzoeken 
Wij willen u graag de volgende vragen voorleggen:  

1. Bent u bereid om persoonlijk in gesprek te gaan met nationale mensenrechtenactivisten en so-
ciale leiders op donderdagochtend 29 november in Bogota? Doordat u, op de dag dat u met pre-
sident Duque spreekt, ook tijd inruimt voor het horen van het eigen verhaal van deze Colombi-
aanse mensenrechtenverdedigers en hen kort te woord staat, geeft u een belangrijk politiek sig-
naal af: dat Nederland zich bewust is van de zorgen die er zijn over de implementatie van het 
vredesproces, de bescherming van mensenrechten in Colombia én dat Nederland begrijpt dat 
handel in Colombia geen business as usual is.  

2. Wilt u publiekelijk het belang van bescherming van mensenrechtenverdedigers onderstrepen in 
uw persverklaring en bij de regering van Colombia aandringen op de versterking van bescher-
mingsmechanismes voor mensenrechtenverdedigers?  

3. Wilt u de verwachting uitspreken richting de Colombiaanse overheid dat het Vredesakkoord 
wordt geïmplementeerd en het belang daarvan benadrukken in uw gesprek met president Du-
que? Met name: de bepalingen rondom de rechten van de slachtoffers van het conflict, de toe-
gang tot land voor ontheemden, het uitvoeren van transitional justice  met ook aandacht voor de 
rol die bedrijven hebben gespeeld in het conflict. 
 

Graag vernemen wij uw antwoord op deze verzoeken en of u onze Colombiaanse partnerorganisaties 
wilt ontmoeten. In de bijlage vindt u het draft programma voor deze bijeenkomst, welke we vanzelf-
sprekend kunnen aanpassen aan uw programma.  
 
 
Hoogachtend,  
 
 
Eduard Nazarski - Directeur Amnesty International Nederland  

Danielle Hirsch - Directeur Both ENDS 

Arend van Wijngaarden - Voorzitter CNV Internationaal  

Marinus Verweij - CEO ICCO Cooperation 

Rommie Nauta - Hoofd Kerk in Actie 

Rick van der Woud - Directeur Mensen met een Missie 

Karen Brouwer - Managing Director Mondiaal FNV 

Jan Gruiters - Algemeen Directeur PAX 

Rosien Herweijer - Bestuursvoorzitter Peace Brigades International NL 

Ronald Gijsbertsen - Managing director SOMO 

 

 
 
Cc:  Marcel de Vink - Directeur DWH, Ministerie van Buitenlandse Zaken  

Hans de Boer - Zakelijk missieleider,  voorzitter VNO-NCW  
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Bijlagen:  

- Draft programma bijeenkomst Colombiaans maatschappelijk middenveld Bogotá 
- Achtergrond document over de mensenrechtensituatie in Colombia 

 
 

    

         


